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13. TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 

Kínzás Következményeként Kialakult Krónikus Fájdalom: 
Kezelés 

 
A kínzás egészséggel kapcsolatos következmények tárházával szövődik, melyek közül a perzisztáló 
fájdalom és a fájdalommal kapcsolatos rokkantság meghatározó tényezők [4,8,11]. A kínzás túlélt 
személyek kezelésekor a fájdalmat és annak következményeit is meg kell célozzuk. 
 
Ezért létfontosságú, hogy a kínzást túlélők ellátásában részt vevő egészségügyi szakemberek tisztában 
legyenek a fájdalom élettani mechanizmusaival, a fájdalom biopszichoszociális modelljeivel és a 
fájdalom kezelésének legmagasabb evidenciákon alapuló gyakorlatával, legyen az akár akut, akár 
perzisztáló. 
 
A perzisztáló fájdalom nemcsak rokkantsághoz és korlátozott funkcionáláshoz vezet, de pszichológiai 
zavarokat is okoz, bonyolítván az egészében vett személyes és szociális működésre való hatást. Mégis a 
kínzást túlélők rehabilitációjával foglalkozó tudományos irodalom főként a mentális egészség problémáit 
célozza meg a fájdalomra való bármilyen utalás nélkül, akár saját jogán, akár mint a gyötrődés és 
rokkantság jelentős oka [9,15]. 
 
A kínzást túlélők kezelése ugyanolyan intervenciós módszereket igényel, mint más fájdalomállapotok. 
Igen fontos, hogy az egészségügyi szakemberek edukálják magukat a különböző kínzási módszerek és 
azok fizikális következményei vonatkozásában. A rehabilitációs irodalom összefoglaló közleményei 
megjegyzik, hogy a kínzást túlélőkön végzett többkomponensű intervenciókat vizsgáló és tudományos 
szigorral kivitelezett tanulmányokból komoly hiány van [6,10]. Néhány tanulmány értékeli csupán a 
fájdalomkezelés eredményeit, és az evidencia minősége alacsony [2,5], így ezek kevés iránymutatást 
adnak. A terápiás ajánlások úgy szólnak, hogy a helyes klinikai gyakorlatot (good clinical practice) kell 
érzékeny módon alkalmazni az ilyen betegeknél, akik akár súlyosan is traumatizáltak lehetnek [1,2]. 
 
Nagyobb probléma, hogy a fájdalmat nem ismerjük fel, nem mérjük és nem is kezeljük úgy, mint egy 
önálló probléma. Ha kezeletlenül marad, a perzisztáló fájdalom alááshatja más gyakori problémákra 
irányuló terápiás törekvéseinket, mint a gyötrődés és az alvászavar, és akadályozhatja a létfontosságú 
öngondoskodási készségek elsajátítását. Fontos, hogy az általánosságban vett fájdalomkezelés legjobb 
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gyakorlatát terjesszük ki a kínzást túlélőkre, és a fájdalmat tévesen ne véljük a poszttraumás stressz egy 
tünetének, elhanyagolván a fájdalom kezelését [1]. Kiemelkedően fontos például, hogy a neuropátiás 
fájdalmat, ami a karok felfüggesztése után vagy falaka után is kialakulhat, megfelelően felmérjük és 
gyógyszeresen kezeljük. 
 
A biopszichoszociális modellben a fájdalom rehabilitációja a fájdalommal összefüggő korlátozott 
funkcióval és rokkantsággal foglalkozik, valamint a személyes és környezeti tényezők komplex 
kölcsönhatásaival – olyan tényezőkével, amelyek befolyásolhatják a fájdalomélményt és az arra adott 
válaszreakciót [14]. 
Fel kell ismerjük, hogy a kínzást túlélők jelentős pszichológiai és szociális problémákkal küszködhetnek a 
fájdalom és egyéb egészségügyi gondok mellett, ami bonyolítja a fájdalom megjelenését, mérését és 
kezelését is: a családi állapottal kapcsolatos bizonytalanságok; az instabil lakhatási viszonyok; a 
családtól, barátoktól, kultúrától, a támogatás megszokott módjaitól és a munkához való hozzáféréstől 
való elszigeteltség [3,13]. 
 
Mint ahogyan a krónikus fájdalomra általánosságban javasolt, a kínzás túlélői számára a fájdalom 
kezelésre interdiszciplináris és multimodális megközelítési mód optimális, középpontban tartva a jobb 
megértés, funkció és részvétel közös megegyezésen alapuló céljait. A rehabilitáció lehet egyszemélyes 
órák és csoportos pszichoedukációs foglalkozások kombinációja, tolmáccsal vagy anélkül. 
 
Az öngondoskodás és a kívánt tevékenységekhez és életstílushoz való visszatérés elősegítéséhez a 
kínzást túlélők számára a fájdalom kezelésének integrálnia kell a perzisztáló fájdalom természetéről való 
oktatást, a fájdalomhoz való adaptáció kognitív és viselkedési aspektusait célzó pszichológiai 
intervenciókat, az össz fizikális funkciót erősítő fizikoterápiát, a kínzás okozta mozgásszervi károsodás 
csökkentését, és a fájdalom gyógyszeres kezelését. 
 
A kínzás túlélői számára olykor nehéz elfogadni, hogy a kínzásukból maradandó fájdalom származik, 
nehéz feladni a teljes gyógyulás reményét és elfogadni, hogy a fájdalom csökkentése valamint az 
aktivitásban és a társadalmi szinteken való működőképességben való javulás sokkal realisztikusabb 
célok, beleértve a fizikális, gyakorlati és pszichológiai készségek fejlődését. A túlélők elvárásait tehát fel 
kell mérni már a rehabilitáció kezdetekor. Azoknak a mechanizmusoknak az elmagyarázása, hogy hogyan 
alakulhat ki perzisztáló fájdalom károsodás nélkül fontos és lehetővé teszi a funkció javíthatóságával 
kapcsolatos pesszimista hiedelmek átalakítását és a rehabilitációt elősegítő viselkedésbeli változások 
megbeszélését. Igen fontos, hogy minden kínzást túlélő személy megértse a fájdalom és a pszichológiai 
problémák kölcsönhatásait [7]. 
 
Nem állnak rendelkezésre szisztematikus tanulmányok a kínzás utáni krónikus fájdalom gyógyszeres 
kezelésével kapcsolatban, amelyek alapján javasolható lenne a legjobb gyakorlattól való eltérés. Más 
krónikus fájdalombetegségekhez hasonlatosan a fájdalom gyógyszeres kezelése a fájdalom alapos 
felmérésén és a háttérben álló fájdalommechanizmusok azonosításán kell, hogy alapuljon. A 
gyógyszeres kezeléshez való adherencia gyakran alacsony, így a pontos informálás – különösen a 
mellékhatásokra vonatkozóan – létfontosságú. A neuropátiás fájdalom úgy kezelendő, mint azt 
korábban említettük. 
 



© Copyright 2019 Nemzetközi Fájdalom Társaság. Minden jog fenntartva. 
 
 
 

     

Az IASP azzal a céllal hoz össze tudósokat, klinikusokat, egészségügyi ellátókat és törvényhozókat, 
hogy világszerte előmozdítsa és támogassa a fájdalommal kapcsolatos kutatásokat, és a 
hatékonyabb fájdalomkezelés érdekében átültesse a megszerzett tudást a klinikai gyakorlatba. 

Az Európai Fájdalom Szövetség (EFIC) egy a fájdalommal kapcsolatos kutatásokkal és gyógyítással 
foglalkozó multidiszciplináris szakmai szervezet, amely az IASP 37 Európai Tagszervezetéből áll. 

© Copyright 2019 Európai Fájdalom Szövetség (EFIC). Minden jog fenntartva. 
 

Az interdiszciplináris fájdalomellátás jótékony hatását ki kell értékelni, nem csupán a fájdalomcsillapítás 
tekintetében, hanem az egészséggel összefüggő életminőség javítását célként szem előtt tartva, 
beleértve az aktivitást és a társadalomban való működőképesség szintjét [12]. Mindezek hozzáadott 
értékűek, melyek nem helyettesíthetik maguk a kínzást túlélők által azonosított értékelési végpontokat, 
célokat. 
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A Nemzetközi Fájdalomtársaságról (IASP)® 
 

Az IASP a vezető szakmai fórum a fájdalommal kapcsolatos 
tudomány, orvosi gyakorlat és oktatás tekintetében. A tagság 
lehetősége minden olyan szakember számára nyitva áll, aki a fájdalom 
kutatásával, diagnosztikájával vagy kezelésével foglalkozik. Az IASP 
tagjainak száma meghaladja a 7000 főt, akik 133 ország, 90 nemzeti 
szervezet és 22 speciális érdekcsoport képviselői. 

Az Európai Fájdalom Szövetségről (EFIC)® 
 

Az Európai Fájdalom Szövetség (EFIC) egy a fájdalommal kapcsolatos 
kutatásokkal és gyógyítással foglalkozó multidiszciplináris szakmai szervezet, 
amely a Nemzetközi Fájdalomtársaság (IASP) 37 Európai Tagszervezetéből áll 
és mintegy 20.000 orvost, ápolót, tudóst, pszichológust, gyógytornászt illetve 
egyéb a fájdalomtudományban érintett egészségügyi szakembert reprezentál. 
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